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ขั้นตอนการซ้ือและการจา้งโดยวิธีสอบราคา
(ราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

เจ้าหน้าที่พสัดุ   

จดัทําเอกสารประกาศ (40) และ ออกประกาศรบัซอง(41)

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  (42)
- เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านราคาพรอ้มบญัชเีอกสาร
- ตรวจสอบคณุสมบตัผูิเ้สนอราคา
- ตรวจสอบคณุภาพ คณุสมบตัขิองพสัด ุ 
- คดัเลอืกทีม่ ี ~ เกณฑป์กตริายตํ่าสดุ
คณุภาพและ ~ เท่ากนัหลายราย           ยื่นซองใหม่
คณุสมบตัเิป็น ~ รายเดยีว                   ดาํเนินการต่อ
ประโยชน์

หัวหน้าส่วนราชการ
รายงาน (27)

ให้ความเห็นชอบ (29)

- ก่อนวนัเปิดซอง > 10 วนัธรรมดา
- นานาชาต ิ        > 45 วนัธรรมดา
- ปิด ณ ทีทํ่าการโดยเปิดเผย
- สง่ใหม้อีาชพีขาย/รบัจา้ง โดยตรงทาง
ไปรษณยีล์งทะเบยีนใหม้ากทีส่ดุ

เจ้าหน้าท่ีรบัซอง (41)
- รบัซองโดยไมเ่ปิดซองตัง้แต่วนัประกาศวนัสิน้สดุรบัซอง
- ออกใบรบัซองใหผู้ย้ ื่นซอง และสง่มอบซองใหแ้ก่หวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุทนัที

หวัหน้าสว่นราชการสัง่การ

- 2 วนั- 

วนัจดัทาํ
ประกาศ &
เอกสาร 

วนัเสนอ 
ลงนาม
ประกาศ 

ไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั (วนัทาํการ + วนัหยดุ)  

ส้ินสุดวนั
ให/้ขาย วนัช้ีสถานท่ี 

ส้ินสุดวนั 
รับซอง 

วนัประกาศ
รายช่ือ  
ผบยร. 

วนัเปิดซอง
ใบเสนอ
ราคา 

วนัประกาศ
ผลการสอบ

ราคา 

- 1 วนั- - 1 วนั- - 2 วนั- - 1 วนั- - 1 วนั- -โดยเร็ว 
ท่ีสุด 
ไม่ควรเกิน 
5 วนั 

25 วนั

ชว่งเวลาใหย้ืน่ซองสอบราคา

ให/้ขาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวธีิสอบราคา 
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 1. หน่วยงานเจา้ของงบประมาณจดัทาํรายละเอียดพสัดุท่ีจะจดัซ้ือ/จดัจา้ง  หากเป็น
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จะตอ้งนาํรายละเอียดดงักล่าวเขา้คณะกรรมการพิจารณารายละเอียด
คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลยัก่อน จึงจะสามารถดาํเนินการจดัซ้ือได ้
 2. กรอกขอ้มูลลงในแบบฟอร์มขอใหพ้สัดุดาํเนินการประกาศ  โดยกรอกขอ้มูล 
ใหค้รบถว้นเพือ่งานพสัดุ  กองคลงั จกัไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัทาํประกาศ 
 3. งานพสัดุ กองคลงั  ดาํเนินการจดัทาํรายงานการจดัซ้ือจดัจา้ง  คาํสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการ และประกาศสอบราคา  
  3.1 กรณีวงเงินไม่เกิน 300,000.- บาท  เสนอผูอ้าํนวยการสถาบนั/ผูอ้าํนวยการศูนย/์ 
คณบดี/รองอธิการบดี/อธิการบดี  อนุมติั ลงนามคาํสัง่ และลงนามประกาศ 
  3.2 กรณีวงเงินตั้งแต่ 300,000.- บาท ข้ึนไป  เสนอรองอธิการบดี/อธิการบดี อนุมติั  
ลงนามคาํสัง่ และลงนามประกาศ 
 4. งานพสัดุ กองคลงั ดาํเนินการจดัส่งคาํสัง่ใหค้ณะกรรมการ  ส่งประกาศไปเผยแพร่และ 
ปิดประกาศโดยเปิดเผยตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 ขอ้ 41  รวมทั้ง
ประกาศผา่นเวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้ง และพสัดุภาครัฐกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 
www.gprocurement.or.th  และเวป็ไซตข์องมหาวิทยาลยั  
  - www.nu.ac.th 
  - www.nu.ac.th/office/finance  (เวป็ไซตก์องคลงั) 
  - www.nu.ac.th/office/psd  (เวบ็ไซตง์านพสัดุ 1) 
 5. งานพสัดุ กองคลงั  ดาํเนินการรับซองสอบราคา ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดในประกาศ  
ซ่ึงจะมีระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั  
 6. เม่ือครบกาํหนดระยะเวลาการรับซอง  หวัหนา้งานพสัดุ จดัทาํรายงานการรับซอง และ 
ส่งมอบใหก้บัคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  
 7. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา พิจารณาคุณสมบติัของผูเ้สนอราคา ในการเป็นผูมี้ 
ผลประโยชน์ร่วมกนั และการขดัขวางราคาอยา่งเป็นธรรม โดยจดัทาํเอกสารการตรวจสอบ
คุณสมบติัของผูเ้สนอราคา 
 8. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เสนอ
ราคากบัมหาวทิยาลยั  เน่ืองจากเป็นผูไ้ม่มีผลประโยชน์ร่วมกนั และไม่เป็นผูข้ดัขวางการแข่งขนัราคา 
อยา่งเป็นธรรม  หากปรากฏวา่ มีผูเ้สนอราคา หรือผูเ้สนองาน เป็นผูเ้สนอราคา ท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกนั ใหต้ดัรายช่ือ ผูเ้สนอราคา หรือผูเ้สนองานดงักล่าว ทุกราย ออกจากการเป็น ผูเ้สนอราคา 
หรือผูเ้สนองาน ในการเสนอราคา หรือเสนองาน ในคร้ังนั้น พร้อมทั้งแจง้ ใหผู้เ้สนอราคาหรือ 
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ผูเ้สนองาน รายดงักล่าว ทราบ  (ข้อ ๑๕ เบญจ)  และหากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองก่อน หรือ
ในขณะท่ีมีการเปิดซอง สอบราคาวา่มีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองาน กระทาํการอนัเป็น การขดัขวาง
การแข่งขนัราคา อยา่งเป็นธรรม ใหท้าํการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงดงักล่าว หากเช่ือไดว้า่ มีการกระทาํ 
อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา อยา่งเป็นธรรม ใหต้ดัรายช่ือ ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองาน ท่ี
กระทาํการดงักล่าวทุกราย ออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา หรือผูเ้สนองาน ในการซ้ือหรือการจา้งใน
คร้ังนั้น  
 9. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ดาํเนินการตามหนา้ท่ี ในระเบียบฯ  ขอ้ 42  ดงัน้ี 
  9.1  เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจง้ราคา พร้อมบญัชี รายการเอกสารหลกัฐาน
ต่างๆ ของผูเ้สนอราคาทุกราย โดยเปิดเผย ตามวนั เวลา และสถานท่ี ท่ีกาํหนด และตรวจสอบ
รายการเอกสาร ตามบญัชีของผูเ้สนอราคา ทุกราย แลว้ใหก้รรมการทุกคน ลงลายมือช่ือกาํกบัไว ้ใน
ใบเสนอราคา และเอกสารประกอบ ใบเสนอราคา ทุกแผน่ 
  9.2 ตรวจสอบคุณสมบติั ของผูเ้สนอราคา ใบเสนอราคา แคต็ตาลอ็ก หรือแบบรูปและ
รายละเอียด แลว้คดัเลือกผูเ้สนอราคา ท่ีถูกตอ้งตามเง่ือนไข ในเอกสารสอบราคา 
  9.3 พิจารณาคดัเลือกพสัดุ หรืองานจา้ง ของผูเ้สนอราคา ท่ีถูกตอ้งตาม (๒) ท่ีมี
คุณภาพและคุณสมบติั เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอใหซ้ื้อหรือจา้ง จากรายท่ีคดัเลือกไว้
แลว้ ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุด 
   ในกรณีท่ี ผูเ้สนอราคาตํ่าสุดดงักล่าว ไม่ยอมเขา้ทาํสญัญา หรือขอ้ตกลงกบัส่วน
ราชการ ในเวลาท่ีกาํหนด ตามเอกสารสอบราคา ใหค้ณะกรรมการ พจิารณาจากผูเ้สนอราคาตํ่า  
รายถดัไปตามลาํดบั 
   ถา้มีผูเ้สนอราคาเท่ากนั หลายราย ใหเ้รียกผูเ้สนอราคาดงักล่าว มาขอใหเ้สนอ
ราคาใหม่ พร้อมกนั ดว้ยวิธียืน่ซองเสนอราคา 
   ถา้ปรากฏวา่ ราคาของผูเ้สนอราคา รายท่ีคณะกรรมการ เห็นสมควรซ้ือหรือจา้ง 
สูงกวา่วงเงิน ท่ีซ้ือหรือจา้ง ใหค้ณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ดาํเนินการ ตามขอ้ ๔๓ 
  9.4 ในกรณีท่ีมีผูเ้สนอราคาถูกตอ้ง ตามรายการละเอียดและเง่ือนไข ท่ีกาํหนดไว ้ 
ในเอกสารสอบราคา เพียงรายเดียว ใหค้ณะกรรมการ ดาํเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม 
  9.5 ใหค้ณะกรรมการ รายงานผลการพิจารณา และความเห็น พร้อมดว้ยเอกสาร ท่ี
ไดรั้บทั้งหมด ต่อผูมี้อาํนาจ เพื่อสัง่การ โดยเสนอผา่น หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ  
 10. หวัหนา้งานพสัดุ กองคลงั  เสนอสรุปผล และเอกสารทั้งหมด เสนอผูมี้อาํนาจสัง่การ 
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 11. งานพสัดุ กองคลงั  ดาํเนินการ 
  11.1 จดัทาํหนงัสือแจง้ทาํสญัญา ส่งใหก้บัผูเ้สนอราคาได ้
  11.2 ตรวจสอบหนงัสือคํ้าประกนัสญัญา กรณีผูข้าย/ผูรั้บจา้ง นาํหนงัสือคํ้าประกนั 
มาเป็นหลกัประกนัสญัญา 
  11.3 จดัทาํสญัญา หรือขอ้ตกลง ตามคาํสัง่การของผูมี้อาํนาจ 
  11.4 จดัเกบ็ตน้ฉบบัเขา้แฟ้ม และส่งคู่ฉบบัสญัญาใหก้บัผูข้าย 
  11.5 สาํเนาสญัญาใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ 
   -  หน่วยงานเจา้ของงบประมาณ 
   - ผูค้วบคุมงาน (ถา้มี) 
   - สรรพากร (มูลค่าสญัญาตั้งแต่ 100,000.- บาท ข้ึนไป)   
   - สรรพากร และ สตง.  (มูลค่าสญัญาตั้งแต่ 1,000,000.- บาท ข้ึนไป) 
  11.6 ลงทะเบียนคุมสญัญา 
 12. เม่ือผูข้าย/ผูรั้บจา้งส่งมอบ เจา้หนา้ท่ีพสัดุหน่วยงานตรวจสอบเอกสาร จดัเตรียม
เอกสารการตรวจรับ และนดักรรมการตรวจรับ/กรรมการตรวจการจา้ง เพื่อนดัวนัและเวลา 
ในการตรวจรับ 
  กรณีเป็นครุภณัฑ ์หรืองานจา้งอ่ืนท่ีไม่ใช่ส่ิงก่อสร้าง  
  คณะกรรมการตรวจรับดาํเนินการตามหนา้ท่ี ขอ้ 71  ดงัน้ี 
  (๑)  ตรวจรับพสัดุ ณ ท่ีทาํการของผูใ้ชพ้สัดุนั้น หรือสถานท่ี ซ่ึงกาํหนดไวใ้นสญัญา 
หรือขอ้ตกลง การตรวจรับพสัดุ ณ สถานท่ีอ่ืน ในกรณีท่ี ไม่มีสญัญาหรือขอ้ตกลง จะตอ้งไดรั้บ
อนุมติั จากหวัหนา้ส่วนราชการก่อน 
  (๒) ตรวจรับพสัดุใหถู้กตอ้งครบถว้น ตามหลกัฐานท่ีตกลงกนัไว ้สาํหรับกรณีท่ี 
มีการทดลองหรือตรวจสอบ ในทางเทคนิคหรือทางวทิยาศาสตร์ จะเชิญผูช้าํนาญการ หรือ
ผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบัพสัดุนั้น มาใหค้าํปรึกษา หรือส่งพสัดุนั้น ไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานท่ี
ของผูช้าํนาญการ หรือผูท้รงคุณวฒิุนั้นๆ กไ็ด ้
   ในกรณีจาํเป็น ท่ีไม่สามารถตรวจนบั เป็นจาํนวนหน่วยทั้งหมดได ้ใหต้รวจรับ 
ตามหลกัวิชาการสถิติ 
  (๓) โดยปกติ ใหต้รวจรับพสัดุ ในวนัท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง นาํพสัดุมาส่ง และให้
ดาํเนินการใหเ้สร็จส้ินไป โดยเร็วท่ีสุด 
  (๔) เม่ือตรวจถูกตอ้งควบถว้นแลว้ ใหรั้บพสัดุไว ้และถือวา่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง ไดส่้ง
มอบพสัดุถูกตอ้งครบถว้น ตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง นาํพสัดุนั้นมาส่ง แลว้มอบแก่เจา้หนา้ท่ี
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พสัดุ พร้อมกบัทาํใบตรวจรับ โดยลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน อยา่งนอ้ยสองฉบบั มอบแก่ผูข้ายหรือผู ้
รับจา้ง ๑ ฉบบั และเจา้หนา้ท่ีพสัดุ ๑ ฉบบั เพื่อดาํเนินการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบวา่ดว้ย การเบิก
จ่ายเงินจากคลงั และรายงาน ใหห้วัหนา้ส่วนราชการทราบ ในกรณีท่ีเห็นวา่ พสัดุท่ีส่งมอบ มี
รายละเอียด ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด ในสญัญาหรือขอ้ตกลง ใหร้ายงานหวัหนา้ส่วนราชการ ผา่น
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ เพื่อทราบ หรือสัง่การ แลว้แต่กรณี 
  (๕) ในกรณีท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง ส่งมอบพสัดุถูกตอ้ง แต่ไม่ครบจาํนวน หรือส่งมอบ
ครบจาํนวน แต่ไม่ถูกตอ้งทั้งหมด ถา้สญัญาหรือขอ้ตกลง มิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ใหต้รวจรับไว ้
เฉพาะจาํนวนท่ีถูกตอ้ง โดยถือปฏิบติัตาม (๔) และโดยปกติ ใหรี้บรายงาน หวัหนา้ส่วนราชการ เพื่อ
แจง้ใหผู้ข้าย หรือผูรั้บจา้งทราบ ภายใน ๓ วนัทาํการ นบัแต่วนัตรวจพบ แต่ทั้งน้ี ไม่ไดต้ดัสิทธ์ิ ของ
ส่วนราชการ ท่ีจะปรับผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง ในจาํนวนท่ีส่งมอบ ไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้งนั้น 
  (๖) การตรวจรับพสัดุ ท่ีประกอบกนั เป็นชุดหรือหน่วย ถา้ขาดส่วนประกอบ อยา่งใด
อยา่งหน่ึงไปแลว้ จะไม่สามารถใชก้ารได ้โดยสมบูรณ์ ใหถื้อวา่ ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง มิไดส่้งมอบ
พสัดุนั้น และโดยปกติ ใหรี้บรายงาน หวัหนา้ส่วนราชการ เพื่อแจง้ใหผู้ข้าย หรือผูรั้บจา้งทราบ 
ภายใน ๓ วนัทาํการ นบัแต่วนัท่ีตรวจพบ 
  (๗) ถา้กรรมการตรวจรับพสัดุบางคน ไม่ยอมรับพสัดุ โดยทาํความเห็นแยง้ไว ้ให้
เสนอหวัหนา้ส่วนราชการ เพื่อพิจารณาสัง่การ ถา้หวัหนา้ส่วนราชการ สัง่การใหรั้บพสัดุนั้นไว ้จึง
ดาํเนินการ ตาม (๔) หรือ (๕) แลว้แต่กรณี  
  กรณีเป็นส่ิงก่อสร้าง  
  คณะกรรมการตรวจการจา้งดาํเนินการตามหนา้ท่ี ขอ้ 72  ดงัน้ี 
  (๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง และเหตุการณ์แวดลอ้ม ท่ีผูค้วบคุม
งานรายงาน โดยตรวจสอบกบั แบบรูปรายการละเอียด และขอ้กาํหนดในสญัญา ทุกสปัดาห์ รวมทั้ง
รับทราบหรือพิจารณา การสัง่หยดุงาน หรือพนกังานของผูค้วบคุมงาน แลว้รายงาน หวัหนา้ส่วน
ราชการ เพื่อพจิารณาสัง่การต่อไป 
  (๒) การดาํเนินการตาม (๑) ในกรณีมีขอ้สงสยั หรือมีกรณีท่ีเห็นวา่ ตามหลกัวิชาการ
ช่าง ไม่น่าจะเป็นไปได ้ใหอ้อกตรวจงานจา้ง ณ สถานท่ี ท่ีทาํการไวใ้นสญัญา หรือท่ีตกลง ให้
ทาํงานจา้งนั้นๆ โดยใหมี้อาํนาจ สัง่ เปล่ียนแปลง แกไ้ข เพิ่มเติม หรือตดัทอน งานจา้งได ้ตามท่ี
เห็นสมควร และตามหลกัวชิาการช่าง เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม แบบรูปรายการละเอียดและขอ้กาํหนด  
ในสญัญา 
  (๓) โดยปกติ ใหต้รวจผลงาน ท่ีผูรั้บจา้งส่งมอบ ภายใน ๓ วนัทาํการ นบัแต่วนัท่ี 
ประธานกรรมการ ไดรั้บทราบ การส่งมอบงาน และใหท้าํการตรวจรับ ใหเ้สร็จส้ินไป โดยเร็วท่ีสุด 
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  (๔) เม่ือตรวจเห็นวา่ เป็นการถูกตอ้งครบถว้น เป็นไปตาม แบบรูปรายการละเอียด 
และขอ้กาํหนด ในสญัญาแลว้ ใหถื้อวา่ ผูรั้บจา้ง ส่งมอบงานครบถว้น ตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บจา้ง ส่งงานนั้น 
และใหท้าํ ใบรับรองผลการปฏิบติังานทั้งหมด หรืองานเฉพาะงวด แลว้แต่กรณี โดยลงช่ือไว ้เป็น
หลกัฐาน อยา่งนอ้ย ๒ ฉบบั มอบใหแ้ก่ผูรั้บจา้ง ๑ ฉบบั และเจา้หนา้ท่ีพสัดุ ๑ ฉบบั เพื่อทาํการเบิก
จ่ายเงิน ตามระเบียบวา่ดว้ย การเบิกจ่ายเงินจากคลงั และรายงาน ใหห้วัหนา้ส่วนราชการทราบ 
   ในกรณีท่ีเห็นวา่ ผลงานท่ีส่งมอบทั้งหมด หรืองวดใดกต็าม ไม่เป็นไปตาม แบบ
รูปรายการละเอียด และขอ้กาํหนดในสญัญา ใหร้ายงาน หวัหนา้ส่วนราชการ ผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี
พสัดุ เพื่อทราบ หรือสัง่การ แลว้แต่กรณี 
  (๕) ในกรณีท่ี กรรมการตรวจการจา้งบางคน ไม่ยอมรับงาน โดยทาํความเห็นแยง้ไว ้
ใหเ้สนอหวัหนา้ส่วนราชการ เพื่อพิจารณาสัง่การ ถา้หวัหนา้ส่วนราชการ สัง่การใหต้รวจรับงานจา้ง
นั้นไว ้จึงจะดาํเนินการ ตาม (๔)  
 13. เม่ือคณะกรรมการตรวจรับพสัดุเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ใหค้ณะกรรมการลงลายมือช่ือ 
ในใบตรวจรับ หรือใบรับรองผลการปฏิบติังาน  
 14. เจา้หนา้ท่ีพสัดุหน่วยงาน รวบรวมเอกสารเสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัการตรวจรับงาน  
โดยแยกเป็นกรณีดงัน้ี 
  วงเงินไม่เกนิ 300,000.-  บาท 
  อยูใ่นอาํนาจของคณบดี/ผูอ้าํนวยการ (ตามคาํสัง่มหาวิทยาลยั)  ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุ
หน่วยงานเกษียนหนงัสือเสนอผูมี้อาํนาจอนุมติั 
  วงเงินเกนิกว่า 300,000.- บาท 
  อยูใ่นอาํนาจของอธิการบดี/รองอธิการบดี  (ตามคาํสัง่มหาวิทยาลยั)  ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุ 
หน่วยงานเสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัผา่นหวัหนา้งานพสัดุ  
 15. การลงทะเบียนครุภณัฑ ์
  กรณเีป็นวสัดุ 
  - ลงทะเบียนคุม ณ หน่วยงานเจา้ของงบประมาณ เช่นเดียวกบัการซ้ือ/จา้งดว้ยวิธี 
ตกลงราคา 
  กรณเีป็นครุภณัฑ์/ส่ิงก่อสร้าง 
  - ส่งมาใหง้านพสัดุ กองคลงัลงทะเบียน เช่นเดียวกบัการจดัซ้ือ/จดัจา้งดว้ยวิธีตกลงราคา 
 16. เจา้หนา้ท่ีพสัดุหน่วยงาน  เขียนหมายเลขครุภณัฑเ์ช่นเดียวกบัวิธีตกลงราคา 
 17. เจา้หนา้ท่ีพสัดุหน่วยงาน ส่งเอกสารทั้งหมด ใหก้ารเงินเพ่ือทาํเร่ืองเบิกจ่ายเงิน เช่นเดียวกบัวธีิตกลง
ราคา 
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